
 واقع دراسات اللغة العربية  وثقافتها
 *يف الصني الشعبية 

 أ.شريف شي سي تونغ

 تكوين الثقافة اإلسالمية الصينية
 قد مّرت عملية تكوين الثقافة اإلسالمية الصينية بثالث مراحل:

( إلـى ناايـة م907-618. المرحلـة األولى مـن ووالـل فتـرس وسـرس تـانل الملكيـة  1
 (.م1279-1127بية  فترس وسرس سونل الجنو 

وهــم مرحلــة نقــل الثقافــة اإلســالمية الوافــدس عــن لريــ  اســتيلان التجــار 
المســلمين األجانــ  فــم الصــين. احتحهــت بمالمحاــا األصــلية  وانت ــرت فــم 
منــال  منينـــة ولـــم تكـــن الســـللة الحاكمـــة تنـــاملام كرعيـــة لاـــا  بـــل اعتبـــرتام 

 وجان  يقّدمون الجزية لاا.
( م1368-1279لممتـــدس مـــن ووالـــل وســـرس يـــوان الملكيـــة  . المرحلـــة الثانيـــة ا2

 (.م1644-1368إلى وسرس مينل الملكية  

                                                        

 2003إهداء لمجلة المجلس : سبتمبر  .*
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وصــــلت فياــــا القوميــــات المســــلمة الم تلحــــة القادمــــة مــــن  ســــيا الوســــلى 
وغربم  سيا والحـر  إلـى الصـين مـف الحتوحـات المن وليـة لل ـر . وتنتبـر هـ   

نربيــــة اإلســـــالمية والثقافـــــة المرحلــــة مرحلـــــة  التمـــــاز  والتحاعــــل بـــــين الثقافـــــة ال
 الصينية التقليدية  ومرحلة تكوين قومية هوي المسلمة.

 م(.1911-1644المرحلـــة الثالثـــة بـــدوت مـــن ووالـــل وســـرس ت ـــينل الملكيـــة  . 3
الثقافــة اإلسـالمية الصــينية المســتقرس  حيـث هاــرت فــم المنــال   مرحلـة تلــور

ترجمـــة األعمـــال الدا ليـــة مـــدار  دينيـــة علـــى لـــراز جديـــد  ون ـــلت حركـــة 
اإلســالمية إ  هاــرت دفنــة مــن المثقحــين المســلمين الم ــاهير مــن ومثــال وانــل 

-1640( ومات ــــو    م1745-1655(  وليــــو ت ــــم  م1670-1584داي يــــوي  
ــــ ين كــــانوا يحامــــون الكونحو يوســــية واللاويــــة والبو يــــة واإلســــالم  م1711 ( ال

ــــاريث  فةــــّموا الثقافــــة اإلســــالمية  ــــى الثقافــــة الصــــينية ويجيــــدون منرفــــة الت إل
التقليديــة علـــى وســا  بحـــوثام الجــادس فـــم علــوم األ ـــال  الصــينية ودمجامـــا 

 دمجا عةويا.
وهنــــاا نهامــــان رليســــيان متميــــزان للثقافــــة اإلســــالمية الصــــينية ي تلــــ  

 وحدهما عن اآل ر مف وجود النالقات بيناما:
دا ليــة  فالنهـام األول هــو نهــام الثقافـة اإلســالمية فــم منـال  الصــين ال

وال ي تمثّله قومية هوي  ي مل قوميات دون  ـيانل وسـا ر وبـاو ن(. فـم هـ ا 
النهــام يلنـــ  النامــل الـــدينم دورا وكبـــر.  لــا ون اإلســـالم عنصــر مقـــّرر فـــم 
تكـوين ثقافـة قوميــة هـوي. يـولم المســلمون فـم المنـال  الدا ليــة و اصـة فــم 

مـــامام بالمـــ اه  قانســـو ونين  ـــيا وت ـــين ااي فـــم  ـــمال غربـــم الصـــين اهت
الدينيـــة وكثـــر  ويتنامـــل المســـلمون مـــن المـــ اه  الم تلحـــة قلـــيال مـــف بنةـــام 
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الـــبنل إلـــى درجـــة وناــــم يرفةـــون الـــزوا  بيـــنام. وتوجــــد إةـــافة إلـــى  لــــا 
 مساجد منينة لكل م ه . و  تزال ه   الحالة قالمة إلى عصرنا الراهن.

جـــــانبم جبـــــال  ومـــــا النهـــــام الثـــــانم فاـــــو نهـــــام الثقافـــــة اإلســـــالمية  فـــــم
تيان ــان  وتمثّلــه قوميــة الوي ــور  وي ــمل قوميــات القــازا  والقرغيــز واألوزبــا 
والتاجيــا والتتــار(. وال ــنور القــومم فــم هــ ا النهــام يكــون وقــو  مــن ال ــنور 
 الدينم وحيانا. ل لا توجد مساجد ومنال  ثقافية م تلحة با تال  القوميات.

بقتـين: اللبقـة الدنيويـة واللبقـة وينقسـم عامـة المسـلمين الصـينيين إلـى ل
الدينيـة. فـالمثقحون وهــم ن بـة اللبقــة الدنيويـة يمثّلـون المســتو  النـالم للتلــور 
الثقـــافم ويقـــودون تيـــار النصـــر الجديـــد. لكـــن تـــأثيرهم وقـــل بكثيـــر مـــن تـــأثير 
األلّمــة الــ ين ينتمــون إلــى اللبقــة الدينيــة  فرجــال الــدين اإلســالمم  وو مكانــة 

 س ولام تأثير قوي عمي .اجتماعية بارز 
 1خمس موجات للثقافة العربية اإلسالمية في الصين

د ل اإلسالم وراةم الصين مف وول زيارس قام باا مبنوث ال ليحة 
  إلى بالد الصين  فبدوت هـ31م/651الرا د الثالث عثمان بن عحان عام 

قليدية  الثقافة اإلسالمية تنت ر فم الصين  وتندمج مف الثقافة الصينية الت
 سنة   م  موجات متتالية: م1350و ادت  الل وكثر من 

تكوين الثقافة اإلسالمية التركية الصـينية  مـن القـرن . الموجة األولى: 1
النا ـــر إلـــى ووالـــل القـــرن الثالـــث ع ـــر مـــيالدي( وت ـــمل هـــ   الثقافـــة الثقافـــة 

ــــــــة اإلســــــــال ــــــــة والثقاف ــــــــة اإلســــــــالمية القازاقي ــــــــة والثقاف مية اإلســــــــالمية الوي وري
                                                        

لمزيــد مــن التحاصــيل يراجــف: محمــد يو ــف يــانل هــواي جونــل وصــاحبه علــّم يــو ت ــن قــوي : اإلســالم   .1
 .143-107م  ص 1995دار نين  يا عام والحةارس الصينية(  
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اللاجيكيـة  وتنتبـر هــ   الثقافـة فرعـا مــن فـرو  الثقافـة الصــينية التقليديـة التــم 
 وبدعاا وبناء ال ن  الصينم من القوميات الم تلحة.

 تتمثل الثقافة اإلسالمية التركية الصينية فم ثالثة وعمال كالسيكية:
 * قصـــيدس  حكمـــة الســـنادس والبركـــة(: نهماـــا النـــالم الناب ـــة المســـلم يوســـ 

بالل ــــة الوي وريـــــة  م1069مــــا  حاجــــ  الــــ ي ينتمــــم إلــــى وســــرس كارا ــــان عــــام 
فصـال ومقـدمتين وثالثــة  85بيتــا  وتنقسـم إلـى  13290القديمـة  وتقـف القصـيدس فـم 

ــــدس اإلســــالمية إلــــى لريقــــة  ــــا   انلالقــــا مــــن النقي مالحــــ . والقصــــيدس تر ــــد الن
كمـة والقناعـة. و ـرحت تحصيل الحكمة المحّققـة للسـنادس وتـدعو إلـى الندالـة والح
 فم حواراتاا الحلسحة اإلسالمية النهرية الدينية والنلمانية.

*  منجم الل ة التركية(: مؤل  هـ ا المنجـم هـو األديـ  الصـينم القـديم 
( قـــــام م1105-1008الـــــ ي يجيـــــد التركيـــــة محمـــــود بـــــن محمـــــ  الكا ـــــ ري    

تقّر فـــم بـــرحالت فـــم غربـــم  ـــينجيانل و ســـيا الوســـلى لمـــدس لويلـــة  ثـــم اســـ
ب ـداد  ووّلـ  هـ ا المنجـم بالل ـة النربيـة ووهـدا  إلـى ال ليحـة النباسـم المقتـدي 

 (م1075-1094 

قصـــيدس  مـــد ل الحقيقـــة(: نهماــــا ال ـــاعر المكحـــو  والنـــالم الكبيــــر * 
وحمـد بــن محمـود يوقنــا فـم ووا ــر القـرن الثــانم ع ـر وو ووالــل القـرن الثالــث 

قصــيدس فلســحية و القيــة وت ــمل وربنــة  ع ــر بالل ــة الكا ــ رية. هــ   القصــيدس
 ع ر فصال.

(: تمتـاز م1368-1279الثانيةة فةي فتةرس أسةرس يةوان الملكيةة  . الموجة2
ه   الحتـرس بنقـل النلـوم اإلسـالمية إلـى الصـين وتكـوين عنصـر وساسـم لقوميـة 

 هوي المسلمة فم الصين.
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فــم إن لحــه وهــويو ا تصــار للحــه وهــوي هــويو الــ ي كــان الحكــام المن ــول 
ـــــى المســـــلمين النـــــر  والحـــــر  ومســـــلمم  ســـــيا  ـــــة يللقونـــــه عل وســـــرس يـــــوان الملكي
الوســلى. وفــم عاــد جنكز ــان ووو د  وتــى إلــى الصــين نحــو مليــونين مــن الاــوي 
هـــوي  وكـــان وكثـــرهم جنـــودا وصـــّناعا ي ـــدمون فـــم الجـــي  المن ـــولم  كمـــا كـــان 

هــوي ويــام وســرس بيــنام علمــاء وتّجــار وموّهحــون ورجــال ديــن. انت ــر هــؤ ء الاــوي 
يوان الملكية فم مـدن الصـين وقاراهـا واسـتولناا وكثـرهم  فتكونـت مـن  ريـة هـؤ ء 

ـــ ين وتـــوا فـــم عصـــر وســـرس تـــانل الملكيـــة   ( م907-618و ريـــة التجـــار الســـلمين ال
(  ومــن مســـلمين مـــن قوميــات هـــان والمن ـــول م1279-960ووســرس ســـونل الملكيـــة  

هــوي المســلمة فــم الصــين  وو قوميــة  والوي ــور. هاــرت إلــى الوجــود قوميــة هــوي
هـوي با  تصــار.  كــر ابـن بلولــة فــم كتابـه ون وفــم كــل مدينـة صــينية منلقــة 
للمسلمينو. و واِجد  جااز حكومم  ـاص إلدارس  ـؤون المسـلمين الدينيـة والقةـالية 

 وفقا لل رينة اإلسالمية.
ــــى النــــر  م1294-1260وقــــد اســــتدعى اإلمبرالــــور قــــبالي  ــــان   ( عل

م الحلكـم المســلم جمـال الــدين إلـى الصــين لوةـف التقــاويم الحلكيـة. وونجــز النـال
وقّدماا إلى قبالي  ان فأجازها وومـر بن ـرها  م1267جمال الدين المامة عام 

رسميا فم الصين باسم وتقـويم ع ـرس     سـنةو. وون ـأ جمـال الـدين المرصـد 
ى  وتـــوّلى فـــم عاصـــمة المن ـــول األولـــ م1271الحلكـــم الملكـــم الصـــينم عـــام 

إدارتـه وواصـل وبحاثـه فـم النلـم الحلكـم علـى ورل الصـين  وجاّـز فيـه سـبنة 
ونوا  مـن األجاـزس الحلكيـة التـم كانـت تسـت دم فـم بـالد النـر  والحـر . وهـم 
ــــ   ترجمــــة صــــوتية( لتحديــــد مواقــــف البــــرو  ودرجاتاــــا  و ات ثبــــات   ات حل

ل مــــة مســــتو   ترجمــــة صــــوتية( لتحديــــد موعــــد اعتــــدال الربيــــف وال ريــــ   و 
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 ترجمـــة صـــوتية( لتحديـــد ا نقـــال  الصــــيحم وال ـــتوي  وكـــرس ســـماء  ترجمــــة 
صـــــوتية( لقيـــــا  مواقــــــف األجـــــرام الســـــماوية  وكــــــرس ورل  ترجمـــــة صــــــوتية( 
ووســــلر    ترجمــــة صــــوتية( لقيــــا  ارتحــــا  ال ــــم  والنجــــوم وتحديــــد الليــــل 

 والناار.
كـــم دالـــرس وفــم عاـــد اإلمبرالــور قـــبالي  ـــان كانــت فـــم المست ــحى المل

 اصــة باللــ  النربــم تســّمى ودالــرس الننمــة الواســنةو  وّسســت ل  ــرا  علــى 
 تحةير النقاقير النربية لالستنمال ال اص بالقصر.

وفــم كتـــا   وصـــحات لبيـــة هـــوي هــوي( الـــ ي يكـــون تأليحـــه فـــم ووا ـــر 
نوعـا عقاريـا عربيـا وو فارسـيا  مناـا  230عاد وسرس يوان الملكية ما يربو علـى 

 نوعا  كرها ابن سينا فم كتابه  القانون فم الل (. 170د عن ما يزي
ومن المحتمل ون نجد فم قـوالم الكتـ  المحـتحه باـا فـم المكتبـة الملكيـة 
لســاللة يــوان كتبــا عربيــة رياةــية مثــل كتــا   لريــ  حســا  الســلو (  فــم 

جـــزءا  قليـــد   13جـــزءا  وهـــو كتـــا   وصـــول الاندســـة المســـّلحة( فـــم  15
مننــى  لـــا ون جمــال الـــدين نقــل كتـــا  اقليــد  إلـــى الصــين قبـــل اليونــانم. و 

( بثالثمالـــة ســـنة علـــى م1610-1552المبّ ـــر المســـيحم اإليلـــالم مـــاتيوري   
األّقـــــــل. ومـــــــن الكتـــــــ  النربيـــــــة ويةـــــــا كتـــــــا   اللـــــــر  الحســـــــابية( وكتـــــــا  

  المجسلم( للنالم اليونانم بلليمو .
لـــى جانـــ   لـــا ون ـــأ األبـــالرس المن ـــول إدارس صـــن اعة المدفنيـــة لالســـتحادس وا 

دارس تنليميــة  اصــة  مــن الحنيــين المســلمين فــم صــناعة   ت الرمايــة وقــ الحاا  وا 
ســنة مــن حكــم المن ــول للصـــين.  89بنلــوم المســلمين. ون ــ  منهــم  لــا  ــالل 

 مسلما صينيا المناص  الاامة كالوزارس وو ية األقاليم. 48و  ل 
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حية اإلسالمية فـم فتـرس وسـرتم مينـل بناء الثقافة الرو . الموجة الثالثة: 3
 (.م1911-1368وت ينل الملكيتين  

فـــم فتـــرس وســـرس يـــوان الملكيـــة نقـــل وبنـــاء هـــوي هـــوي علـــوم الحلـــا واللـــ  
والرياةيات النربية وغيرها من النلوم النملية إلى الصين.  لكن لم تكن هناا 

رن بحـــوث علميـــة متنلقـــة باـــا  فكـــان المســـلمون فـــم الصـــين حتـــى ووالـــل القـــ
ال ام  ع ر جاليات إسالمية من النر  والحر  وغيرهم. وكان رجال الدين 
مــن بنــم جنســامو وكــانوا يســت دمون كتــ  الــدين والل ــة التــم اّلحــت فــم بــالد 
النر  والحر  فم  لا النصر. ثم سار النلماء المسلمون ال ين غلـ  علـيام 

تـى ووا ـر وصلام الصينم من نحو القرن الساد  ع ر على ناج وسالفام ح
القـرن الســاد  ع ــر. ومــن القــرن الســابف ع ــر بــدو علمــاء الصــين المســلمون 
يكتبون فم الدين بالل ة الصينية  ويترجمون الكت  النربية والحارسية إلى الل ة 

 الصينية . وقد استمرت حركة التألي  والترجمة ه   إلى النصر الحديث.
بيـــة والحارســية  كمـــا ون وكــان بـــين هــؤ ء النلمـــاء مــن يجيـــد الل تــين النر 

كثيـــرا مـــنام كــــانوا ةـــلينين فـــم المنــــار  الكونحو يوســـية والبو يـــة واللاويــــة 
فرّكـــزوا جاـــودهم علـــى التنريـــ  بالثقافـــة الروحيـــة اإلســـالمية ومزجاـــا بالثقافـــة 
الصــــينية التقليديــــة  فبــــدو بــــ لا البنــــاء النهــــري فــــم تــــاريث اإلســــالم بالصــــين. 

تنلـيم الـدينم دا ـل المسـاجد  وترجمـة المؤلحـات ويتمثل ه ا البنـاء فـم إقامـة ال
اإلســـالمية إلـــى الل ـــة النربيـــة وثبـــات الصـــوفية فـــم الصـــين. وتمتـــاز الترجمـــة 
بأســـلو  الـــدمج بـــين النقيـــدس اإلســـالمية واألفكـــار الكونحو يوســـية  وي ترجمـــة 
الكتـــــــ  اإلســـــــالمية النربيـــــــة والحارســـــــية و ـــــــرحاا بالمصـــــــللحات والمحـــــــاهيم 

قافة الصينية التقليدية  و ـر  النهريـات اإلسـالمية باألفكـار المست دمة فم الث
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الكونحو يوســــية  وكـــــ لا  ــــر  النهريـــــات الكونحو يوســــية ال اصـــــة بالســـــماء 
ـــــين النلمـــــاء  واإلنســـــان والقـــــدر واللبينـــــة باألفكـــــار اإلســـــالمية . كـــــان مـــــن ب

(. كتـــ   حقـــال  م1670-1584الم ـــاورين فـــم هـــ ا المجـــال وانـــل داي يـــوي  
 م(1711-1640ديم( و مجموعــــة الــــدرو  اإلســــالمية(و ومــــا ت ــــو  الــــدين القــــ

( صـاح   األصـول م1745-1655ومن مؤلحاته  د لل اإلسالم(  وليو ت ـم  
فـــم التصـــّو  اإلســـالمم( و  ـــنالر الـــدين اإلســـالمم(و ومـــا فـــو ت ـــو مؤّلـــ  
  الصـــة وصـــول الـــدين(. تنتبـــر هـــ   الحركـــة وول حركـــة وكاديميـــة قـــام باـــا 

ر  النقيــدس اإلســالمية وال ــرينة والحلســحة واأل ــال  اإلســالمية قوميــة هــو  ل ــ
 ون رها فم الصين.

: د لـت الصـوفية اإلسـالمية الصـين  فـم ثبةات الصةوفية فةي الصةين. 1
(  وبنــد وربنــة قــرون مــن  لــا ةــربت م1363-1279فتــرس وســرس يــوان الملكيــة  

فياـــا  بجـــ ورها فـــم مقـــالنتم ت ـــن ااي وقانســـو ومنلقـــة ني  ـــيا التـــم تركـــز
 م(1911-1644 المســـلمون مـــن قوميـــة هـــوي فـــم ووالـــل وســـرس ت ـــينل الملكيـــة 

وت ــكلت وربنــة مــ اه : مــ ه  القدريــة  ومــ ه  ال حيــة  ومــ ه  الجاريــة  
 وم ه  الجبرية  ولكل م ه  فروعه المتنّددس.

حركــة الثقافــة الجديـدس التــم قـام باــا المســلمون  . الموجةة الرابعةةة:4
 (.م1949-1911حديث  الصينيون فم النصر ال

 ت مل ه   الحركة:
 * تأسي  الجمنيات الدينية واألكاديمية

 * إن اء المدار  على لراز جديد
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 * إيحاد اللال  إلى األزهر

 * تأسي  المجالت والجرالد النلمية

 * الدراسات والبحوث اإلسالمية

 * إعداد النلماء المسلمين
ولــة متنــددس القوميــات الصــين داليةةوم : -1949. الموجةةة الخامسةةة:  5
لــى جانباــا يوجــد  56يســكناا  وقليــة  55قوميــة  وقوميــة هــان وكبــر القوميــات  وا 

قوميــــة مناــــا ع ــــر قوميــــات مســــلمة: هــــوي  والوي ــــور  والقــــازا   واألوزبــــا  
والتتـــــار  والتاجيـــــا  والقرغيـــــز  وســـــالر  ودون  ـــــيانل  وبـــــاو ن  ويبلـــــل عـــــدد 

يــــة اإلســــالمية الصــــينية بنــــد مليــــون نســــمة. ون ــــأت الجمن 20ســــكاناا نحــــو 
تأســي  جماوريـــة الصـــين ال ــنبية  ويتبناـــا قســـم الدراســات الـــ ي يبحـــث فـــم 
القةـايا اإلســالمية الصــينية  كمـا يوجــد للجمنيــة فـرو  فــم بنــل المقالنــات 
والمــــدن  مثــــل الجمنيــــة اإلســــالمية فــــم كــــّل مــــن مقالنــــة  انســــم ومقالنــــة 

مناهـــد عليـــا  8الصـــين اليـــوم نين  ـــيا  ات الحكـــم الـــ اتم لقوميـــة هـــوي  وفـــم 
للنلوم اإلسالمية  وكبرها المناـد النـالم للنلـوم اإلسـالمية بالصـين. وتاِنـّد هـ   
المناهد النليا باحثين فم الدين اإلسالمم باإلةافة إلى تـدري  الل ـة النربيـة 

 والنلوم اإلسالمية وتدري  األلمة دوريا.
ـــدين اإلســـالم فـــم قســـ ـــدين اإلســـالمم وهنـــاا هيلـــة ولنيـــة لدراســـة ال م ال

لمناـد األديـان النالميـة التـابف ليكاديميـة الصـينية للنلـوم ا جتماعيـة  وينمــل 
بـــاحثين بالرتبـــة األكاديميـــة الناليـــة  يدرســـون الـــدين اإلســـالمم وتـــاريث  5فيـــه 
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ـــــــر   اإلســـــــالمية الم تلحـــــــة والحركـــــــات اإلســـــــالمية  اإلســـــــالم  وال ـــــــرينة  والِح
 2 المناصرس إلث

ء والبــــاحثون الصــــينيون بنــــد تأســــي  جماوريــــة الصــــين وقــــد قــــام النلمــــا
ال ـــــنبية بالدراســـــات والبحـــــوث حـــــول المســـــاهمات النربيـــــة الثقافيـــــة والنلميـــــة 
والحكرية بالصـين  وانـدما  الثقـافتين النربيـة والصـينية وتحاعلامـا المثمـر علـى 
مجــر  التــاريث اللويــل. نــ كر علــى ســبيل المثــال كتــا   الدراســات فــم تــاريث 

عاللــة عربيــة  50هــوي المســلمة الصــينية( الــ ي تحــّدث بالتحصــيل عــن قوميــة 
نجازاتاـا فــم  وصـلت إلـى الصـين فــم عاـد سـاللة يـوان مــف بيـان مسـاهماتاا وا 
الصينو وكتا   سيرس ال  صيات من قومية هوي المسـلمة عبـر التـاريث( فـم 
  وربنـــة وجـــزاء  بدايـــة بناـــد ســـاللة يـــوان إلـــى الثالثينيـــات مـــن القـــرن الن ـــرين

ســــيرس مــــن  326وهــــم نتيجــــة جاــــود وربنــــين ســــنة مــــن النمــــل والبحــــث تّةــــم 
ال  صــــيات البــــارزس لقوميــــة هــــويو وعــــدد كبيــــر مــــنام مــــن األصــــل النربــــمو 
وكتــا   الدراســات فــم تــاريث النلــم الحلكــم اإلســالمم بالصــين(  وهــو مؤّلــ  

ــث   يقــف فـــم  ...ومجلــة  دراســة قوميــة هـــوي( صــححة376علمــم ت ّصصــم ب ح 
وكاديميـة نيت  ـيا للنلــوم ا جتماعيـة ون ـرت منــ  إن ـالاا عـددا كبيــرا تصـدرها 

 3من األبحاث والدراسات القّيمة فم الثقافة النربية واإلسالمية بالصين.

                                                        

واقناــا ومسـتقبلاا(  فــم مجلــة  -الباحـث ت ــاو قـو  ت ــونل:  الدراســات الصـينية لقةــايا ال ـر  األوســل  .2
 .24 بيت النر (  ارية تصدرها بنثة جامنة الدول النربية لد  بكين فم الندد األربنين ص

ثرهم فــم الصــين عبــر التــاريث(  فــم مجلــة  الحكــر األســتا  علــّم لــم ت ــين ت ــونل:   ثــار النــر  ومــ  . 3
  209م  ص1999السياسم( فصيلة تصدر عن اتحاد الكتا  النر  بدم    صي  
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 *ترجمة معاني  القرآن الكريم  إلى اللغة الصينية
  ولكــن منــانم  القــر ن الكــريم( م615د ــل اإلســالم وراةــم الصــين عــام 

 ــــة الصــــينية إّ  فــــم فتــــرس وســــرتم مينــــل وت ــــينل الملكيتــــين    لـــم تتــــرجم إلــــى الل
 ( ومّرت الترجمة بثالث مراحل:م1368-1911 

هاــــرت فــــم األعمــــال الصــــينية لــــبنل النلمــــاء  أ. الترجمةةةةة الج: يةةةةة:
المســـلمين الــــ ين ترجمـــوا منــــانم بنـــل الجمــــل وو اآليـــات وو بنــــل الســــور 

حســيرهم لاــا فــم مقــا تام وو القصــيرس مــن القــر ن الكــريم ليةــنوها وو يةــنوا ت
( منـــانم ثـــالث م1730-1664مؤلحـــاتام. وقـــد تـــرجم النـــالم ال ـــاير ليـــو ت ـــم  

 سور قصيرس.
مثــل:  ب. ترجمةة مختةةارات مةةن القةةرآن الكةةريم لخدمةة المراسةةيم الدينيةةة

 ترجمـــة وتحســـير القـــر ن( للنـــالم لـــم تينـــل  ـــيانل الـــ ي ا تـــار الســـورس األولـــى 
. م1924الســــورس الثانيــــة ونا ــــرت الترجمــــة عــــام واآليـــات ال مــــ  األولــــى مــــن 

ولـــ   150و ال ــر  الـــدقي  للســـورس األولـــى للقـــر ن الكـــريم( للنـــالم داو يـــن فـــم 
 .م1941كلمة صينية ن رت عام 

تننـــم ترجمـــة منـــانم القـــر ن كلاـــا حســـ  ترتيبـــه  ج. الترجمةةةة الكاملةةةة:
م م تّمـــت ترجمـــة لمنـــان1990و  1927األصـــلم. فـــم الحتـــرس مـــا بـــين عـــامم 

القـــر ن الكـــريم الكامـــل وناِ ـــر ت  رســـميا.  وهـــم للســـيد تيـــه ت ـــنل  وجـــم جيويـــه 
ترجمـــات(  وليـــو جـــين بيـــاو  3م(  1948-1879مـــم   ووانـــل جينـــل ت ـــاي  

م( ولــين 1978-1906ويــانل ت ــونل مينــل  و ــم ســم ت ــو  ومحمــد مّكــين  
                                                        

م  1999م  فريدس وانل فـو: مجلـة  الصـين اليـوم( مـار  436-429 اإلسالم والحةارس الصينية( ص   .*
 .43-42ص 
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ســــونل  وقونــــل داو ت ــــانل  وت ــــو ت ــــنل  ــــم. ون ــــرت كــــ لا علــــى التــــوالم 
 مماتم سا ي الوي ورية  وترجمة حازيز وماحا م القازاقية. ترجمة

 *دراسات الفلسفة العربية اإلسالمية في الصين
تأّ رت دراسات الصينيين للحلسحة النربية اإلسالمية ومّرت بندس 

 مراحل:
و. دراســــات وصــــول الــــدين اإلســــالمم وتناليمــــه دون النــــواحم الحلســـــحية 

( وووالـل فتـرس وسـرس م1644-1368ينـل الملكيـة  والحكرية  فـم ووا ـر فتـرس وسـرس م
( ومـــن  لـــا كتـــا   األصـــول النقالنيـــة للديانـــة م1911-1644ت ــينل الملكيـــة  

 (.م1730-1660اإلسالمية(. وّلحه النالم ال اير ليو ت م  
ــــين   ــــاريث م1978-1906 . نقــــل األســــتا  الجليــــل محمــــد مّك ــــا   ت ( كت

لاولنـدي دي بـور مـن ا نجليزيـة إلـى الحلسحة فـم اإلسـالم( تـألي  المست ـر  ا
م  وينتبــــر  لــــا بدايــــة لدراســــات الحلســــحة 1944الصــــينية ون ــــر  فــــم الصــــين 

 النربية اإلسالمية لد  النلماء الصينيين المناصرين.

 . توّســــــــنت دراســــــــات الصــــــــينيين للحلســــــــحة النربيــــــــة اإلســــــــالمية مــــــــن 
 ال مسينيات إلى اليوم توّسنا كبيرا  ويتمثل  لا فم:

دس عدد الماتمين والم ت لين باا من النلماء المسلمين وغير زيا -
المسلمين  توّسنت مجا ت الدراسات من الحلسحة النربية اإلسالمية فم 

                                                        

قافــة ببكــين:  دراســات الحلســحة النربيــة فــم الصــين( األســتا  علــّم لــم ت ــين ت ــونل بجامنــة الل ــات والث  .*
فـــم مجلـــة  بيــــت النـــر (  ــــارية تصـــدرها بنثــــة جامنـــة الــــدول النربيـــة لــــد  بكـــين فــــم النـــدد األربنــــين 

 .17-16ص
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القرون الوسلى ف ملت علم المنل  والسياسة واأل ال  وعلم الجمال 
 والقةايا الحكرية المناصرس الماّمة فم النصر الراهن.

ت النلميــة واألكاديميــة بدراســة وتــدري  الحلســحة زيــادس اهتمــام المؤّسســا -
النربيــة. وقــام بــ لا األكاديميــة الصــينية للنلــوم ا جتماعيــة   وجماعــة بكــين  
وجماعــة ت ــانتونل  وجامنــة الدراســات األجنبيــة ببكــين. وفتحــت كــ لا وقســام 
للدراســــات النليــــا تاننــــى بالقةــــايا الحلســــحية النربيــــة اإلســــالمية  وتزيــــد رغبــــة 

ة فــم ا تيــارهم بنــل قةــايا الحلســحية النربيــة اإلســالمية يبســلوناا فــم الللبــ
رســاللام. ومناــا:  الدراســات حــول األ ــال  اإلســالمية( لنيــل درجــة الــدكتورا  

 ورسالة  محاوم ال ير وال ّر فم الدين اإلسالمم( لنيل درجة الماجستير. 

   ومن وهماا:ن ر مزيد من المؤلحات ال اصة بالحلسحة النربية اإلسالمية -

صححة عام  436 تاريث الحلسحة النربية( تألي  ساي دي كوي فم * 
 .م1992

 تــاريث الحلســحة النربيــة( تــألي  لــم ت ــين ت ــونل ووانــل جيــا مينــل فــم * 
 .م1995صححة عام  460

صــححة  374 القةــايا الحلســحية النربيــة( تــألي  ت ــن ت ــونل يــاو فــم  *
 .م1995عام 

صححة  406المية( ترجمة ت ن ت ونل ياو فم  تاريث الحلسحة اإلس *
 .م1992عام 

 الحلســحة النربيــة مــن الكنــدي إلــى ابــن ر ــد( ترجمــة ت ــانل ون جيــانل  *
 .م1997عام 
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 الحلســحة النربيــة المناصــرس( لرليســم التحريــر ســاي دي كــوي وصــاعد  *
 .م1996صححة عام  297ت ونل جم كون فم 

يـــو  و الحلســـحة اإلســـالمية(  التصـــّو  اإلســـالمم( تـــألي  جـــين بـــم ج *
. صــــدر الكتابــــان ةــــمن  سلســــلة الكتــــ  اإلســــالمية م1995ِل ــــا ســــونل بينــــل 
 الثقافية بالصين(.

وتتميـــز هــــ   المؤلحــــات باألســــلو  النلمــــم الــــدقي  والرؤيــــة الموةــــوعية 
الواةـحة وال ــمولية للقةــايا الحلســحية النربيـة اإلســالمية الكالســيكية والقةــايا 

 المناصرس.
م حــــول 1966النــــدوس النلميــــة للحلســــحة النربيــــة اإلســــالمية عــــام عقــــد  د.

الـــدور التـــاري م للحلســـحة النربيـــة اإلســـالمية فـــم الحلســـحة النالميـــة  والتيـــارات 
الحكريــة المناصــرس واتجاهاتاــا المســتقبلية  ومقارنــة الحلســحة النربيــة اإلســالمية 

 …بالحلسحة الصينية التقليدية

 
 

  لة مستقبلية:  هة.

 من ا هتمام بالتيارات الحكرية والحلسحية المناصرس مزيد -
 مزيد من دراسات المقارنة -
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 *حركة الترجمة من العربية إلى الصينية
  :م1949-1896. المرحلة األولى  1

بدوت بترجمة قصيدس  البردس( لمحمد  ر  الدسن البوصيري  وهو وول 
النربم فم الصين  كتا  عربم تارِجم إلى الل ة الصينية وناِ ر  مف النص

. وكانت وهم الترجمات فم ه   الحترس: سبف ترجمات لمنانم م1896عام 
القر ن الكريم: ثالث مناا لمترجم واحد هو النالم المسلم ال اير وانل جينل 
جاي  وكتا   رسالة التوحيد( لل يث محمد عبد  ال ي ترجمه محمد مّكين 

ألحمد ومين و اإلسالم والحةارس وثناء دراسته فم القاهرس  و فجر اإلسالم( 
النربية( للنالم السوري محمد كرد علّم. نقلاما إلى الل ة الصينية عبد 
الرحمان ناجونلو وعدس ترجمات جزلية لـ  ول  ليلة وليلة( عن الل ة النربية 
والل ات األ ر   وبنل الكتابات اإلنجليزية لجبران  ليل جبران بما فياا 

   ترجمه الكات  الصينم المنرو  ماو دون فم القصالد النثرية ال م
  و النبّم(: ت ر جمته األديبة الم اورس م1923المجّلة األدبية األسبوعية عام 

وهم ترجمة جميلة لقيت إقبا  كبيرا من القراء ووعيد   م1931بينل  ين عام 
 لبناا مّرات عديدس من يوم صدورها إلى اآلن.

  :م1966-1939. المرحلة الثانية  2
وكانت فم ه   الحترس تندفف نةا ت ال نو  المةلادس ةّد 
اإلمبريالية وا ستنمار فم سبيل تحقي  ا ستقالل والتحّرر فترجمت إلى الل ة 

                                                        

و.د بّســـام  ـــوي ت ـــينل قـــو  بجامنـــة الدراســـات األجنبيـــة ببكـــين:  حركـــة الترجمـــة بـــين الل تـــين النربيـــة   .*
النر (  ارية تصدرها بنثـة جامنـة الـدول النربيـة لـد  بكـين فـم النـدد التاسـف  والصينية( فم مجّلة  بيت

 .21-18والن رين ص 
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الصينية عدس دواوين  نرية تةّم قصالد محنمة بالولنية ورو  الكحا  ألبم 
اقنية القاسم ال ابم وعبد الوها  البياتم وغيرهما  وبنل القصص الو 

لمحمود تيمور ونجي  مححوه ويوس  إدري  وعبد الرحمان ال رقاوي 
وغيرهم  مثل  القصالد الم تارس للمناةلين األردنيين من وجل السالم(  
و القصالد الم تارس للمناةلين السوريين من وجل السالم(  و مجموعة من 

من القصالد القصالد النربية المناصرس(  و نداء ال نو  النربية( و مجموعة 
لل نراء النر  ةّد اإلمبريالية وا ستنمار(  و القصص المصرية(  
و القصص السورية(  و و نار المنحى( لل اعر النراقم عبد الوها  البياتم  
و القصص اللبنانية(  و ديوان وبم القاسم ال ابم(  و ون ودس الولن( للكات  

 الحلسلينم وبم سلمى.
ا  األيام( لله حسين  و كليلة ودمنة(  بن وترجمت فم ه   الحترس وية

 المقّحف  و علم النح ( من  كتا  ال حاء(  بن سينا عن الل ة الحرنسية.
 . المرحلة الثالثة الممتدس من أوا ل الثمانينات حتى يومنا هذا:3

وتنتبر ه   المرحلة  هبية  فقد  ملت الترجمة فم ه   الحترس كتبا ودبية 
ودينية  للقدماء والمحدثين على حّد سواء  وفيما يلم قالمة وتاري ية وفلسحية 

وهم الكت  المترجمة ومؤّلحياا  وقد نال الكّتا  المصريون واللبنانيون حّها 
ووفر فم ه ا المجالو فقد تمت الترجمة لنجي  مححوه  الثالثية( و بين 

ة(  القصرين(  و قصر ال و (   سكرية(  و وو د حارتنا(  و بداية ونااي
و القاهرس الجديدس(  و ميرامار(  و ملحمة الحرافي (  و زقا  المد (  
و  ان ال ليلم(  و حةرس المحترم(  و الح  تحت الملر(  و ليلم ول  
ليلة(  و كحا  ليبة(  و رادوبي (  و عبث األقدار(  و  مء فم صدري(  
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  و فم بيتنا رجل(  و يل عزيزي كّلنا لصوص(  و اللري  المسدود(
و ثقو  فم الثو  األسود(  ومجموعة من قصصه القصيرسو ولتوفي  
الحكيم  عودس الرو (  و يوميات نال  فم األريا (  و وهل الكا (  
وليوس  السباعم  النمر لحهة(  و رّد قلبم(  و بين األلالل(  و دعاء 
الكروان( لله حسين  و الحرام( ليوس  إدري   و األرل( لنبد الرحمن 

وي  و سنة وولى حّ ( لمصلحى ومين. وما لبنان فقد ترجم لكّتاباا ال رقا
جميف مؤلحات جبران  ليل جبران إلى الل ة الصينية  بما فياا مجموعتان 
كاملتان ألعماله احتوت إحداهما جميف ما كتبه من األعمال النربية 
واإلنجليزية والرسالل والنصوص وكثير من لوحاته  و النبّم(  و دمنة 

تسامة(  و رمل وزبد(  و رسالة النبّم(  و الثمانون قصيدس عالحية واب
لجبران  ليل جبران(  و الديوان النثري الكامل لجبران  ليل جبران(  
ولبنت منهم ه   الترجمات عدس مّرات  كما ترجمت لمين اليل ننيمة 
 سبنون(  و اللقاء(  و سيرس جبران  ليل جبران(  ومجموعة من قصصه 

رمةان(  و صال  الدين األيوبم ومكالن  17  ولجرحى زيدان  القصيرس
الح ا ين(  و ع ران قري (  و  جرس الدّرس( و فتاس غسان(  ولتوفي  

 يوس  عواد  الرغي (  ولنمر وبو نصر  عنترس(.
وترجم من وقلار عربية و ر   المصابي  الزر ( لحنا مينا السوري  

بم السورية  و ري  الجنو ( لنبد و دم   يا بسمة الحزن(  أللحة اإلدل
الحميد بن هدوقة الجزالري  و األفيون والنصا( لمولود منمري الجزالري 
 عن الحرنسية(  و موسم الاجرس إلى ال مال( لللي  صال  السودانم  
و صحراء جّنتم( لسنيد صال  السنودي  و حقول الرماد( إلبراهيم الحقيه 
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يد بن جلون الم ربم  ومجموعة من قصالد الليم  و وادي الدماء( لنبد المج
ال اعر التونسم وبم القاسم ال ابم  وديوان فم وربنة مجّلدات لل اعرس 
الكويتية  سناد الصبا   ومن تاريث األد  قد ترجمت  األد  النربم 
 المناصر فم مصر( ل وقم ةي   و تاريث األد  النربم( لحنا الحا وري.

لتراثية فم ه   الحترس مثل  رحلة ابن وتمت ك لا ترجمة بنل الكت  ا
بلولة(  و قصة حّم بن يقهان(  بن لحيل  و المنق  من الةالل( 
لل زالم  و مرو  ال ه ( للمسنودي  عن الحرنسية(  و المسالا والممالا( 
 بن  ردا بة والموسوعة اإلسالمية ألحمد ومين التم تةّم  فجر اإلسالم( 

 م(.و ةحى اإلسالم(   هار اإلسال
 الترجمة والبحوث لألعمال األدبية العربية في الصين

مـــن المنـــرو  ون األد  النربـــم دّرس نحيســـة بـــين اآلدا  النالميـــة ت ــــّف 
بريقــــا وســــحرا منــــ  الــــزمن القــــديم  ولكــــن كانــــت حقــــول ترجمــــة وعمــــال األد  
النربم وتنريحاـا ودراسـتاا ماجـورس فـم الصـين. ومـا اآلن فقـد وصـبحت تزدهـر 

يــوم  فحســ  اإلحصــاءات غيــر الكاملــة  تّمــت فــم الصــين ترجمــة يومــا بنــد 
ون ــر وكثــر مــن مـــالتين عمــل ودبــم عربــم ألكثـــر مــن مالــة وديــ  وو  ـــاعر 
لمنهـــم البلـــدان النربيـــة بنـــد تأســـي  جماوريـــة الصـــين ال ـــنبية  فلـــم ينـــد مـــا 
يتنّلـــ  بتنريـــ  األد  النربـــم فراغـــا وو زينـــة فـــم  ـــتى المراجـــف والمصـــّنحات 

بـاآلدا  النالميـة وو اآلدا  األجنبيــة  وهـ ا يتمثـل فـم ون الجامنــات المننونـة 
المننيـــة قـــد ودرجـــت فـــم منااجاـــا تـــدري  مـــّواد متنلقـــة بـــاألد  النربـــمو كمـــا 
 ّرجــــت فــــم صــــحوفاا للدراســــة النليــــا عــــددا ممــــن حّصــــلوا درجــــة الماجســــتير 
ودرجــة الــدكتورا  فــم األد  النربــم. لــي  مــن الصــن  ون نجــد علــى رفــو  
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ِجم  وو كاِتـ   مـن المؤلحـات المتنلقـة بتنريـ  األد  الك ت  وو دور الكت  مـا تـار 
ــــاألد   النربــــم وو دراســــته  وون تن ــــر دالمــــا الترجمــــات والبحــــوث ال اصــــة ب
النربم فم الجرالد والمجـاّلت المت صصـة فـم اآلدا  األجنبيـة. يسـمف كـ لا 

بــــاآلدا  الصــــوت المتنّلــــ  بــــاألد  النربــــم فــــم م تلــــ  النــــدوات ال اصــــة 
 4األجنبية وو اآلدا  المقارنة  وو الترجمة األدبية.

يمكـــن ون نجـــد محتويــــات األد  النربـــم قـــد  ــــ لت حجمـــا مناســـبا فــــم 
ومثـال  جـزء اآلدا  األجنبيــة مـن الموســوعة الصـينية الكبــر ( و منجـم روالــف 
اآلدا  األجنبيـــة(  و منجــــم وعــــالم اآلدا  األجنبيــــة(  و منجــــم  دا  المــــروس 

يــــة(  و منجــــم اآلدا  ال ــــرقية(  و تــــاريث اآلدا  األجنبيــــة(  و تــــاريث األجنب
 اآلدا  ال رقية(  و تاريث اآلدا  ال رقية الحديثة( إلث...

وقــد تــم إعــداد مجموعــة مــن النــاملين األكحــاء فــم ترجمــة ودراســة األد  
النربـم  ــالل السـنوات األربنــين األ يــرس حتـى بلــل عــددهم فـم مناــد البحــوث 

األجنبيـــة باألكاديميـــة الصـــينية للنلــوم ا جتماعيـــة وهيلـــات الن ـــر  فــم اآلدا 
واإلعــالم والجامنــات والمناهــد النليــا مــا يقــار  مالــة  ــ ص يقومــون بأعمــال 
ترجمــة ودراســة وتــدري  األد  النربــم وتاري ــه. إناــم   يتنمقــون فــم األد  
النربــــم ب ــــمالم إفريقيــــا فقــــل  بــــل ينملــــون بجــــد ون ــــال علــــى دراســــة ود  
الم ــر  النربــم ومنلقــة ال لــيج  ويان ن ــون  بدراســة األد  الحــديث والمناصــر  
ويقومــــــون بــــــالبحوث فــــــم األد  الجــــــاهلم واألد  األمــــــوي واألد  النباســــــم 

                                                        

األستا  ت ونل جيكون صاعد رلـي  جمنيـة بحـوث األد  النربـم بالصـين: محاةـرس فـم  نـدوس األد    .4
دول النربية لـد  النربم عند ملتقى القرنين( من ورس فم مجلة  بيت النر (  ارية تصدرها بنثة جامنة ال

 .38-36م   ص2002بكين  فم الندد الواحد واألربنين 
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ـــا للقـــيم الحكريـــة والحنيـــة وا جتماعيـــة ليعمـــال  ويةـــا. إناـــم   ينيـــرون اهتماما
ت بـــين األد  األدبيـــة  اتاـــا فحســـ   بـــل يأ ـــ ون بنـــين ا عتبـــار ا تصـــا 

وغير  من النلوم  مثل علم ا جتما  والدين والحلسـحة والتـاريث وعلـم ا قتصـاد 
السياســم  كمــا وناــم   يكّحــون عــن استقصــاء النالقــات التحاعلّيــة بــين األد  

 5النربم واألد  األوروبم إلث.
ب لا وصبحت ترجمة وبحوث األعمال األدبية فم الصين وعمـ  وووسـف 

ووفـــر فـــم الســـنوات األ يـــرس. ن ـــرت م تـــارات مـــن وعمـــال ووكثـــر ت ّصصـــا و 
( يحتــوي قصصــا وو ــنارا بقلــم م1995األديبــات النربيــات بننــوان  ربــف زو (  

كاتبة م اورس من م تل  البلدان النربية  ون ر بند  لـا عديـد  30وكثر من 
 من روالف األد  النربم مثل:

(    م1996نالمية(   المجّلد النربم من كتر روالف القصص القصيرس ال -
 دولة عربية. 16قصة قديمة وحديثة من  82يحتوي 
 (.م1997 م تارات من األعمال النربية القديمة  نرا ونثرا(     -
 (.م1998 م تارات من القصص القصيرس إلحسان عبد القدو (   -
 100( وكثر من م2000 م تارات من األعمال النربية الحديثة(  -

 م اورا من م تل  الدول النربية. اعرا  40قصيدس لـ 
 430( وكثر من م2001 م تارات من األ نار النربية القديمة(  -

 اعرا  من بيناا منّلقات ألمرئ القي  وزهير بن  130قصيدس ألكثر من 
 وبم سلمى.

                                                        

األستا س المساعدس سلو  يا ت ينل بجامنة بكين: محاةـرس فـم النـدوس الثقافيـة النربيـة فـم جامنـة بكـين   .5
 .97-92م من ورس فم الكتا  بنح  الموةو   ص1994
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( م تارات من النثر الحّنم اإلفريقم وفيه وكثر م2001 وهرام الحكر(  -
 ن م تل  الدول النربية فم إفريقيا.عمالا نثرّيا لكّتا  م 40من 

(  نح  تةيله امروس واحدس  سأهبا مدينة م2000 الثالثية الروالية(  -
 و ر   وه   ت وم مملكتم( للكات  الليبم وحمد إبراهيم الحقيه.

 (. م2000 و نار الحّ ( لل اعرس الكويتّية سناد الصبا   -
 .(م2001 وصداء السيرس ال اتية( لنجي  مححوه  -
 وعلى صنيد الدراسات والبحوث تم ن ر المؤلحات البحثية التالية: 
( ال ي  ارا فم تأليحه م1994 تاريث اآلدا  ال رقية الحديثة(  -

 الباحثان بم هوي ولم ت ن.
 تــاريث اآلدا  ال ـــرقية(  ــارا فـــم تأليحــه ت ـــونل جيكــون وبل ـــت فيـــه -

مـــن حـــوالم  %20نحـــو  المحتويـــات المتنلقـــة بـــاألد  النربـــم القـــديم والحـــديث
 مليون مقلف صينم فم الكتا . 1.3

 موجز تاريث األد  النربم(. وّلحـه تسـاي واي ليـانل وت ـو  ـون  ـيان -
 (.م1998 

ـــة(  - المســـثولوجيا والواقـــف- ـــة وليل ـــم م1997التنليـــ  علـــى  ولـــ  ليل ( بقل
 جم بو هاو.

( بقلـــم لـــم ت ـــن ك ـــحت م2000 األد  النربـــم المناصـــر والصـــوفية(  -
ه عـــــن تـــــأثيرات الصـــــوفية النميقـــــة فـــــم النحـــــو  اإلبـــــدا  لـــــبنل الكتـــــا  فيـــــ

وال ــنراء النــر  المناصــرين الم ــاهير ومثــال جبــران  ليــل جبــران  وم اليــل 
 ننيمة  ونجي  مححوه  وعبد الوها  البياتم وغيرهم.
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دراسة تتنّل  بال اعرس الكويتية سناد الصبا (  - هم ت ّنم بالح -
مين وول ولروحة الدكتورا  ن رت فم الصين لدراسة  ( بقلم لين فونلم2000 

  اعرس عربية.
دراســـة فـــم  ـــنر - تحـــّول ال ـــنر النربـــم المناصـــر فـــم ّهـــل النولمـــة-

يدس( بقلم األستا س ت انل هونل بـم الـ ي قـد تّمـت ترجمتـه إلـى الل ـة  و  فارو  جا
 النربية وستن ر قريبا فم مصر.

دور عهـــيم فـــم دفـــف تنميـــة قامـــت جمنيـــة بحـــوث األد  النربـــم بالصـــين بـــ
الترجمــة والبحــوث ليعمــال األدبيـــة النربيــة فــم الصـــين  ووقامــت جمنيــة بحـــوث 
ــــ   ــــة بم تل ــــة والت كاري األد  النربــــم بالصــــين سلســــلة مــــن الن ــــالات األكاديمي

 األحجام وبنةاا وقيم بالتناون مف بنل السحارات النربية لد  بكين:
ـــــــوان1 ـــــــيد  النربـــــــم بنن ـــــــى ل ـــــــم. النـــــــدوس األول ماةـــــــيه - األد  النرب

 (.م1983وحاةر (  
. النـدوس الثانيــة لــالد  النربــم عــن  ولـ  ليلــة وليلــة( و نجيــ  مححــوه 2

 (.م1987ووعماله(  
 (.م1988. الححل الت كاري للرّحالة النربم الكبير ابن بلولة    3
. محاةرات عن األدي  المصري الكبير نجيـ  مححـوه احتحـا  بحـوز  4

 (.م1988بجالزس نوبل  
. الندوس األدبية لل كر  الملوية لمـيالد األديـ  اللبنـانم الكبيـر مي اليـل 5

 (.م1989ننيمة وال كر  السنوية األولى لوفاته  مار  
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ـــــم  نـــــوفمبر 6 ـــــيد  النرب ـــــاحثين النا ـــــلين ل ـــــدوس حـــــول منجـــــزات الب . ن
 (.م1989
ين . النــدوس األدبيــة للــ كر  الملويــة لمــيالد المحكــرين الكبيــرين لــه حســ7

 (.م1990وعبا  محمود النقاد  مايو 
 (.م1990التقليد والتجديد  نوفمبر -. ندوس بننوان األد  النربم والنالم8
ــــدري  األد  النربــــم فــــم الجامنــــات والمناهــــد النليــــا 9 ــــدوس حــــول ت . ن

 (.م1992بالصين  
 (.م1993. ندوس  اصة باألد  النربم والحةارس اإلسالمية  10
ـــــــــ11 ـــــــــدوس عـــــــــن المـــــــــروس ف ـــــــــم وود  المـــــــــروس النربيـــــــــة         . ن م األد  النرب

 م(.1995 
 (.م1997   . ندوس مناق ة ثانية عن  ول  ليلة وليلة(12
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